
Wdniach 8-10 maja 2008 r.
na zamku w Niepo∏omicach

odby∏a si´ mi´dzynarodowa kon-
ferencja naukowa – X seminarium
krajobrazowe „Zarzàdzanie krajo-
brazem kulturowym i kszta∏towa-
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nie spo∏ecznych postaw proekolo-
gicznych”. Organizatorami konfe-
rencji by∏y Instytut Architektury
Krajobrazu Politechniki Krakow-
skiej oraz Komisja Krajobrazu
Kulturowego Polskiego Towarzyst-

wa Geograficznego w Krakowie.
G∏ównym powodem zorgani-

zowania konferencji by∏a codzien-
na obserwacja otaczajàcego nas
Êrodowiska. Rozwój gospodarczy
i cywilizacyjny nie wp∏ywa,

Aconference on the application
of contemporary management

techniques in museums and the
arrangement of expositions, or-
ganised by the Mazovian Culture
and Art Centre and the Depart-
ment of Culture, Promotion and
Tourism at the Board of the
Mazovia Voivodeship Marshal’s
Office, was held on 6-7 March in
Warsaw.

The topics of the debates
included the international coop-
eration of museums, the obtain-
ing of funds, museums tasks

within the domain of promotion,
education and social initiatives,
the use of new technologies and
ideas, as well as challenges facing
museum institutions in the era of
mass culture. The conference
presented a plan of future activi-
ty - the guidelines of the Working
Group at Culture Unit EU for
Museum Cooperation and the
Ethics Code of the ICOM Polish
National Committee conceived as
a fundamental collection of work
principles intended for the muse-
um staff.

The conference participants
attended six meetings concerning
the place of the visitor in muse-
um space, new media in the muse-
um, informatics technologies in
inventories and documentation,
the security of temporary exhibi-
tions and conservation-curator
surveillance.

A discussion on cooperation
possibilities and an exchange of
experiences between Mazovian
and foreign museums comprised
an important item on the confer-
ence agenda.

“HEADING TOWARDS A MODERN MUSEUM”
International Conference, Warsaw 6-7 March 2008

prowadzona ju˝ od najm∏odszych
lat (Jan O∏dakowski, dyr. Muze-
um Powstania Warszawskiego).

Nast´pnie uczestnicy konfe-
rencji rozpocz´li prac´ w jednym
z szeÊciu forów tematycznych, któ-
rych celem by∏o: wypracowanie
przez przedstawicieli muzeów ma-
zowieckich oraz ekspertów pol-
skich i zagranicznych rozwiàzaƒ,
które mog∏yby byç wdra˝ane
w muzeach; wymiana informacji
i doÊwiadczeƒ mi´dzy poszczegól-
nymi muzeami, prezentacje, dys-
kusje, wnioski; „gie∏da projektów
partnerskich” – nawiàzanie kon-
taktów z potencjalnymi partnera-
mi; omówienie mo˝liwoÊci wspó∏-
pracy mi´dzy muzeami mazo-

wieckimi i muzeami z regionów
partnerskich.

Fora dotyczy∏y: praktycznych
zasad pozyskiwania i wykorzys-
tywania funduszy zewn´trznych,
praktycznego wdra˝ania w pol-
skich muzeach wytycznych Gru-
py Roboczej przy Culture Unit
EU, miejsca widza w przestrzeni
muzealnej – aktywnego odbiorcy
i wspó∏twórcy, nowych mediów
w muzeum, aktualnych techno-
logii informatycznych w inwen-
taryzacji i dokumentacji, bezpie-
czeƒstwa przy organizacji wystaw
czasowych, opieki konserwator-
sko-kuratoryjnej.

Konferencj´ zakoƒczy∏a sesja
plenarna, na której moderatorzy

podsumowali prac´ na poszcze-
gólnych forach tematycznych.
Wprawdzie muzea polskie sà pla-
cówkami kultury, które w ostat-
nich 15-20 latach zmieni∏y si´
diametralnie, ewoluowa∏y, wy-
pracowa∏y nowe sposoby przy-
ciàgni´cia do siebie widza, wy-
ra˝ono jednak nadziej´, ˝e nie
ulegnà one nadmiernej „disney-
landyzacji”.

Konferencja mia∏a prekursor-
ski charakter ze wzgl´du na kom-
pleksowe podejÊcie do tematu.
Oby wyciàgni´te z niej wnioski
i nauki prze∏o˝y∏y si´ jak naj-
szybciej na wra˝enia zwiedzajà-
cych muzea.

Laura Bakalarska
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niestety, na polepszenie krajobra-
zu kulturowego, który – przeciw-
nie – traci swoje indywidualne ce-
chy, staje si´ coraz mniej uporzàd-
kowany, nijaki i nudny. W ró˝-
nych kr´gach cywilizacyjnych
i kulturowych krajobraz jest
ró˝nie rozumiany, definiowany
i postrzegany. Stosuje si´ wielora-
kie metody jego badania, ró˝ne
systemy ochrony, ró˝ne formy
projektowania, planowania i za-
rzàdzania. Spotkanie w Niepo∏o-
micach, na które przyby∏o liczne
grono specjalistów ze Êwiata – geo-
grafowie, architekci, architekci
krajobrazu, urbaniÊci, planiÊci –
sta∏o si´ forum wymiany myÊli,
poglàdów i doÊwiadczeƒ.

Podczas pierwszego dnia ob-
rad skupiono si´ na tematyce par-
tycypacji, badania, kszta∏towania
i zarzàdzania szeroko poj´tym kra-
jobrazem kulturowym, a w szcze-
gólnoÊci parkami kulturowymi.
Szczególny nacisk po∏o˝ono na za-
rzàdzanie, obejmuje ono bowiem
szerokie spektrum wcià˝ trudno
rozwiàzywalnych problemów. Na
krajobraz kulturowy ma wp∏yw
coraz wi´ksza liczba jego u˝yt-
kowników o odmiennych intere-
sach i potrzebach. Kto wi´c po-
winien nim zarzàdzaç? Kto po-
winien decydowaç o jego wyglà-
dzie? Obserwacje prowadzone
w Polsce i za granicà pokazujà, ˝e
spo∏eczeƒstwo, które nie jest doj-
rza∏e i które nie posiada ukszta∏-
towanych postaw proekologicz-
nych, nie jest w stanie odpowied-
nio gospodarowaç dobrem, jakim
jest krajobraz, bez wyrzàdzenia
mu szkody czy wr´cz zniszczenia.
Nale˝y zatem wcià˝ udoskonalaç
metody i instrumenty planowania
i zarzàdzania, nale˝y szkoliç
specjalistów, edukowaç spo∏eczeƒ-
stwo, walczyç z korupcjà, wzmoc-
niç proekologiczny lobbing.

Podczas wyk∏adów przedstawio-
no te˝ problematyk´ prawnà do-
tyczàcà wymienionych zagadnieƒ.

Zaprezentowano problemy, jakie
pojawia∏y si´ podczas zagospoda-
rowywania, rewaloryzacji czy za-
rzàdzania krajobrazem kulturo-
wym na Êwiecie (tereny powojsko-
we w Chorwacji, historyczne mia-
sto Kanazawa w Japonii, dystrykt
jezior ko∏o Salzburga) oraz w Pol-
sce (Stare Miasto w Warszawie,
obszary chronione Ma∏opolski,
Wielkopolski i Górnego Âlàska).
Poruszono tak˝e aspekt spo∏ecz-
ny – zaanga˝owanie ludzi w dzia-
∏ania prowadzone w krajobrazie
kulturowym. Próbowano odpo-
wiedzieç na pytania: jak kszta∏-
towaç wÊród ludzi postaw´ pro-
ekologicznà w sytuacji, gdy wy-
grywa strona ekonomiczna? Jak
skutecznie rozwiàzywaç konflikty
w grze o coraz bardziej wartoÊcio-
wà przestrzeƒ?

Drugiego dnia obradowano
w trzech grupach tematycznych.
Podczas sesji I „Krajobraz ma∏ych
miasteczek” skupiono si´ przede
wszystkim na przedstawieniu prze-
mian przestrzennych wybranych
miast Polski (Szczytno, Pionki,
Murowana GoÊlina, Prusice) oraz
Szkocji (Caerlaverock, Langholm,
Newcastleton Hills). Omówiono te˝

1. Zamek w Niepo∏omicach. Fot. B. Furmanik.
1. Niepo∏omice Castle. Photo: B. Furmanik.

sposoby zarzàdzania tymi miej-
scami. Sesja II „Krajobrazy chro-
nione” skoncentrowa∏a si´ przede
wszystkim na aspekcie tworzenia
lub ochronie ju˝ utworzonych
parków kulturowych, a tak˝e na
problematyce zabytkowych par-
ków i ogrodów. Wcià˝ nierozwià-
zanym problemem jest odpowiedê
na pytanie: czy zabytkowe ogrody
powinny byç otaczane ró˝nymi
formami ochrony prawnej (np.
wpis obiektu do rejestru zabyt-
ków przy jednoczesnym umiesz-
czeniu drzew parkowych na liÊcie
pomników przyrody lub wytycze-
niu rezewatu na terenie owego
obiektu)? Nadmiar ochrony da-
nego miejsca mo˝e czasem prowa-
dziç do jej braku, szczególnie przy
ró˝nych podmiotach decyzyjnych
i ich odmiennych interesach. Czy
zatem powo∏ywanie parków kul-
turowych nie jest w∏aÊnie wspom-
nianym powielaniem Êrodków?
Temat ten wywo∏a∏ dyskusj´, któ-
rej nie zakoƒczono ˝adnym jed-
noznacznym wnioskiem. Sesja III
„Krajobrazy odzyskane” skupi∏a
si´ g∏ównie na tematach dotyczà-
cych terenów poprzemys∏owych
i powojskowych, twierdz oraz



Wdniach 6-8 marca 2008 r.
w Târgovişte w Rumunii

odby∏a si´ konferencja „Listing
archaeological sites, protecting the
historical landscape”, poÊwi´co-
na kwestiom ewidencji zabytków
i systemom digitalizacji danych.
Organizatorem konferencji by∏o

Europae Archaeologiae Consilium
(EAC), zgromadzenie przedsta-
wicieli s∏u˝b konserwatorskich,
instytucji zajmujàcych si´ dzie-
dzictwem archeologicznym i orga-
nizacji archeologicznych z 25 kra-
jów europejskich. G∏ównym zada-
niem EAC jest wspieranie swoich

cz∏onków poprzez tworzenie fo-
rum dyskusji i wymiany doÊwiad-
czeƒ nt. standardów i dobrych
praktyk w zakresie zarzàdzania
dziedzictwem archeologicznym.
Polska jest cz∏onkiem EAC od
1999 r., czyli od momentu po-
wstania zrzeszenia.

„LISTING ARCHAEOLOGICAL SITES,
PROTECTING THE HISTORICAL LANDSCAPE”
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An international conference –
the Tenth Landscape Seminar

– entitled “Towards Cultural
Landscape Management and

Shaping Social pro-Ecologic At-
titudes”, held at Niepo∏omice
Castle on 8-10 May 2008, was
organised by the Institute of Land-
scape Architecture at the Cracow
University of Technology and the
Commission of the Cultural Land-
scape of the Polish Geographic
Society in Cracow.

The three-days long confer-
ence discussed the participation,
shaping and management of a
widely comprehended cultural
landscape. The presented papers
dealt with the examples of the
cultural landscape in Croatia,
Japan, Austria, Scotland and
Poland.

The event was supplemented
with a poster session featuring
projects by the students of archi-
tecture at the Cracow University
of Technology and a study tour
of Cracow and the salt mine in
Wieliczka.

“TOWARDS CULTURAL LANDSCAPE MANAGEMENT AND SHAPING SOCIAL
PRO-ECOLOGIC ATTITUDES”

International Conference, Niepo∏omice, 8-10 May 2008

grupach tematycznych. Cz´Êç
uczestników zwiedza∏a kopalni´
soli w Wieliczce, pozostali – Kra-
ków i okolice.

Barbara Furmanik

warowni. Ciekawym i zupe∏nie od-
miennym od innych punktem
obrad by∏a prezentacja sposobów
badania i kszta∏towania krajobra-
zów dêwi´kowych (np. szum drzew
czy wody jako element krajobrazu

kulturowego). Program dnia wzbo-
gaci∏a sesja posterowa prezentu-
jàca projekty studentów architek-
tury Politechniki Krakowskiej.

Trzeciego dnia konferencji od-
by∏ si´ objazd terenowy w dwóch

2. Rynek niepo∏o-
micki. Fot. B. Fur-
manik.
2. Market square
in Niepo∏omice.
Photo: B. Furmanik.


